Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en
regelgeving (IAK)
Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of
goede regelgeving dient te voldoen. Uitgebreide informatie vind je op www.naarhetiak.nl (klik dan
op de tekst “Naar het IAK” in de linker kolom).
1. Wat is de aanleiding?
Artikel 40b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), zoals vastgesteld bij
Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders. Hierin is opgenomen dat in beginsel alle
zorgaanbieders voldoen aan een openbare jaarverantwoordingsplicht. In deze ministeriële regeling
wordt nadere invulling gegeven aan de inhoud van de jaarverantwoording. Verder zijn regels
opgenomen over het uit te voeren onderzoek door een registeraccountant of een AccountantAdministratieconsulent. Tot slot worden regels gesteld over de wijze waarop de
jaarverantwoording openbaar wordt gemaakt.
2. Wie zijn betrokken?
Alle zorgaanbieders als bedoeld in artikel 40b Wmg,1 met uitzondering van de zorgaanbieders
waarvan in het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG is bepaald dat artikel 40b van
de Wmg niet op hen van toepassing is. Verdere betrokkenen zijn zorgverzekeraars, zorgkantoren,
accountants, brancheorganisaties, onderzoeksbureaus, media, interne toezichthouders, externe
toezichthouders, cliëntenraden en cliënten van zorgaanbieders.
3. Wat is het probleem?
Diverse casuïstiek laat zien dat maatregelen vanuit de overheid nodig zijn om een toereikende
financiële controle en transparantie over financiële bedrijfsvoering en organisatorische structuren
te bevorderen en om de informatiepositie van het interne en het externe toezicht te
versterken. Ook is het noodzakelijk dat een verantwoording via de andere informatie betreffende
de bedrijfsvoering van de zorgaanbieder aan financiers en externe toezichthouders wordt gegeven.
4. Wat is het doel?
Een proportionele en toereikende financiële controle op de financiële bedrijfsvoering van
zorgaanbieders en een verantwoording via de andere informatie betreffende de bedrijfsvoering van
de zorgaanbieder. Het uitgangspunt is dat iedere zorgaanbieder die (deels) met collectieve
middelen wordt bekostigd, aanspreekbaar is op de professionaliteit en de integriteit van zijn
bedrijfsvoering. De verplichting om de jaarverantwoording in zijn geheel openbaar te maken, zorgt
ervoor dat een ieder daarvan kennis kan nemen zodat een zorgaanbieder voor zijn hele organisatie
kan worden aangesproken op de continuïteit van de zorgverlening, integriteit en professionaliteit
van de bedrijfsvoering. Door een financiële controle op rechtmatig declareren komt ook het belang
van goede zorg voorop te staan.
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
Op grond van artikel 40b Wmg worden regels gesteld over de financiële verantwoording (de
inhoud en inrichting daarvan), bij de financiële verantwoording te voegen informatie, de te
vermelden andere informatie betreffende de bedrijfsvoering van de zorgaanbieder, het uit te
voeren onderzoek door een registeraccountant of een Accountant-Administratieconsulent en de
wijze waarop de jaarverantwoording openbaar wordt gemaakt. Deze regels worden gesteld bij
deze regeling.
6. Wat is het beste instrument?
In deze ministeriële regeling wordt aangesloten bij bestaande administratie- en
verantwoordingsverplichtingen, zoals het gewone jaarrekeningenrecht in titel 9, Boek 2, van het
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Als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van de Wmg.

Burgerlijk Wetboek, met uitzondering van afwijkingen en aanvullingen die noodzakelijk zijn voor
het bevorderen van de transparantie in de zorgsector en het verminderen van de administratieve
lasten. Om te bereiken dat een toereikende financiële controle ontstaat, wordt voor alle
zorgaanbieders een accountantsverklaring voorgeschreven.
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
Er ontstaat een toename van de regeldruk en accountantskosten voor bepaalde categorieën van
zorgaanbieders, alsmede een toereikende financiële controle.

